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H O  T A R A R EA nr. 16 din 15.03.2022 
privind aprobarea actualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru anul 2022 al 

comunei Calafindești 
 
Consiliul local al comunei Calafindești, judeţul Suceava; 

Având în vedere : 
-  proiectul de hotărâre al primarului comunei Calafindești, domnul Frîncu Adrian, inregistrat cu 

nr. 1554 din 07.03.2022; 
- referatul de aprobare prezentat de domnul Frîncu Adrian, primarul comunei, înregistrat la 

nr.1555 din 07.03.2022; 
- raportul de specialitate al secretarului general al comunei Calafindești, înregistrat la nr. 1556 

din 07.03.2022; 
- avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economic - sociala, buget-finanțe, 

administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală și urbanism nr. 
1557 din 07.03.2022; 

- avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştii publiceși a drepturilor cetăţenilor, înregistrat la nr. 1558 din 07.03.2022.; 

- prevederile art.15 lit.a) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și ale 
art.6 din Anexa nr.1 la Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea 
Metodologiei de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii cadru a Planului 
de analiză şi acoperire a riscurilor;  
 În temeiul art. 129, alin (7), lit h) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ,  
 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 

Art.1. Se aprobă actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei 
Calafindești pentru anul 2022 conform anexei care face parta integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Primarul comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.3  Prezenta hotarare se  comunica, prin  intermediul secretarului comunei Calafindesti, in 

termenul prevazut de lege, Primarului comunei Calafindesti, Institutiei Prefectului – judetul Suceava , va 
fi afisata si publicata pe pagina de internet  a comunei Calafindesti. 
  
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
      Diaconescu Stefan                                                                    Contrasemnează: 
                                                                                   Secretar general 
                       Cucu Ana Florentina 
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